الشعوب ابلصورة اليت جرى الرتويج هلا –وهي الطريقة النمطية
الظاهرة املباشرة -2غطى على جهود أخرى جبارة تعاون
عليها كل من اليهود واملتأمرة (املستبدين) العرب؛ من أجل
التآمر "يف قرى حمصنة" ابلسرية أو التسرب "من وراء ُج ُدر"،3
ضمن مسرية من اًّلخرتاق الشامل لألنظمة والتشبيك واسع
األرجاء مع قوى السياسة واألمن واًّلقتصاد وبعض قوى
اجملتمع والثقافة ،مع اًّلعتماد على عامل الزمن يف جتذير
مقدورا ًّل مفر منه أمام األجيال
قدرا
ً
الدولة اليهودية لتصري ً
التالية.4
ومن املهم يف البداية التنبه إىل أن ثورات – 1199اليت
يستخف هبا اليوم كثري من العرب وينفر من ذكرها كثريون
نظرا ملا ترتب عليها من ويالت -مثلت ابلنسبة لإلسرائيليني
وخمطط ترسيخ دولتهم ،حد ًًث اترخيياا فارقًا مبعىن الكلمة ،ليس
ابلنسبة لنظرهتم للدول اليت قامت فيها الثورات وحسب ،إمنا
ابلنسبة للمنطقة أبسرها وابألخص وضعية إسرائيل فيها .5لقد
كان األمر مبثابة الزلزال املرعب من اهنيار مسرية ما قبل
الثورات اليت أسست لشرق أوسط إسرائيلي املركز ،تقع
إسرائيل يف ُعقد شبكته .ولقد جاء مصدر الرعب –وفق

حتوالت وضعية إسرائيل وصورهتا يف املنطقة العربية:
*

بني السياسة وصناعة الصورة..



أ .مدحت ماهر الليثي
إشراف ومراجعة :د.اندية حممود مصطفى
هل هي القوة املادية اليت يسندها فكر القوة واإلميان هبا،
أم تراها قوة املعىن والفكر حىت ولو كان سلبيا ا
وضاًّل ،هي اليت
تقف وراء ذلك التحول الكبري الذي آلت إليه وضعية إسرائيل
وصورهتا يف املنطقة العربية اليوم؟
هذه األسطر املوجزة تفرتض أن هذين ليسا بديلني ،بل
حنن أمام جدلية متكاملة تفسر ذلك احلال وهذا املآل وتتوقع
مستقبل إسرائيل من حيث :وضعها الراهن بني العرب
وصورهتا يف عقلهم احلايل .هذه اجلدلية تتكون من تضافر
حتوًّلت السياسة والفكر العربيني وتبادهلما مسة الوهن 1يف
السياسات والتصورات ،وأن اجل ْدل بني هذين الوهنني هو ما
مكن لدولة اليهود يف اجلغرافيا والتاريخ العربيني املعاصرين
تدرجيا ،ويف الذهنية والنفسية العربيتني على املستوى الرمسي
خاصة .إن فشل عملية تطبيع دولة الكيان اإلسرائيلي لدى

 -2مسية عبد احملسن ،التطبيع واملقاومة عرب مائة عام من وعد بلفور ،فصلية قضااي
ونظرات ،العدد السابع ،القاهرة :مركز احلضارة للدراسات والبحوث ،متاح على الرابط
التايلhttps://goo.gl/hqt7ac:
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 -4حول اًّلخرتاق اإلسرائيلي انظر :بقية أوراق هذا العدد ،خاصة  :التحول يف
مواقف السعودية واإلمارات جتاه إسرائيل :املواقف والعالقات والدًّلًّلت ،اًّلخرتاق
منوذجا.
اإلسرائيلي لرتكيا وإيران ،إسرائيل وتفتيت نسيج املنطقة العربية :القضية الرتكية ً
 -5انظر :

* يعود فضل كبري يف إخراج هذه الورقة إىل اجلهد الذي قامت به الباحثتان مبركز
احلضارة اندية مصطفى عبد الشايف ،ومروة يوسف ،يف مجع املادة األساسية ،وما قامت

 -إبراهيم معمر ،إسرائيل والثورة املصرية :قراءة يف السجال الداخلي ،يف :العدد احلادي

به اندية مصطفى عبد الشايف من توثيق لعدد كبري من اهلوامش ،فإليهما اتوجه بشكر
جزيل.

عشر من حولية أميت يف العامل "الثورة املصرية والتغيري احلضاري واجملتمعي" ،القاهرة:
مركز احلضارة للدراسات السياسية ،1191 ،ص ص .164-151

املدير التنفيذي ملركز احلضارة للدراسات والبحوث
 -1انظر يف هذا الشأن :سيف الدين عبد الفتاح ،عقلية الوهن ،القاهرة :دار القارئ
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تصدرت بعد ذلك ابلتجادل والتبادل :الوطنية والقومية .7وقد
عملت سلطات اًّلحتالل األورويب على جانبني :إضعاف
اخلالفة اإلسالمية واستغالل ضعفها من جهة ،وغرس بذور
مشروع أورواب الصهيوين يف املدة نفسها من اجلهة األخرى ،يف
غفلة من العرب قياداهتم ومجاهريهم ،حىت أفاق الكافة على
إعالن اخلارجية الربيطانية ما عرف بوعد بلفور  1نوفمرب
 .81192مما يؤكد اجلمع بني املؤامرة السرية والسياسات
املعلنة أن إعالن ذلك الوعد سبقته اتفاقية سرية لتقسيم ما
اتبعا للسيادة العثمانية بني بريطانيا
تبقى من بالد العرب ً
وفرنسا وعرفت ابتفاقية سايكس-بيكو واليت زامنت اجنرار
بعض العرب (الشريف حسني بن علي) ملقاتلة العثمانيني
حتت راية األوروبيني يف الشام واجلزيرة 99196؛ بينما كانت
اجلائزة اخلاصة -وهي فلسطني -يتم إعدادها والوعد هبا.
من هنا يتفسر إعالن اًّلنتداب الربيطاين على تلك
القطعة من أرض العرب (فلسطني) اليت مل ُمتيز من قبل حبدود
عما حوهلا من أرض الشام ،ويُفهم إقرار عصبة األمم بذلك،
وسكوت القيادات العربية البازغة ساعتها عن ذلك؛ وعلى
رأسهم أبناء الشريف حسني يف العراق واألردن وسوراي ،وابن
سعود يف جند واحلجاز ،وأمراء املشيخات شرق اجلزيرة ،فضالً
أيضا ذلك التحول الكبري
عن حكام مصر والسودان .ويتفسر ً
من "اإلسالمية" منطل ًقا ورايةً للحركات الداعية لالستقالل
السياسي عن األوروبيني إىل املستند الوطين أو القومي العلماين
أو كليهما .فبينما تقدم املشروع الصهيوين ابعتباره مشروع
وطن قومي ولكنه مستند يف احلقيقة املؤكدة على فكرة وعقيدة

البياانت اإلسرائيلية خمتلفة املصادر واجلهات -من جهتني
واضحتني :الشعوب (الدميقراطية) ،واحلركة اإلسالمية أو بتعبري
إسرائيلي وغريب :اإلسالم.6
من انحية أخرى ،لقد جاءت الثورات القطرية العربية منذ
منتهى العام  1199وما تالها من ثورات مضادة مدبّرة
إقليميا ،لتكشف وتعري تلك احلقيقة العربية الكبرية :أن
األنظمة احلاكمة ضلعت يف عملية اترخيية حلماية ترسيخ
الكيان الصهيوين والعمل على أتليف العقل اجلمعي العريب
على حتميته .واجلديد اليوم أن امتدادات تلك األنظمة تعمل
اليوم على املكشوف لتثبيت ذلك يف العقول ابلوسائل كلها:
املادية والناعمة ،وكأنه الفصل األخري من رواية أتسيس دولة
اليهود اليت استغرقت قران من الزمان .ومن مث جيب التمييز بني
الكشف الذي قامت به الثورات من انحية ،وبني السياسات
والتصورات املنشئة لوضعية إسرائيل املركزية واليت سبقت
الثورات من انحية ًثنية ،واًّلنكشاف والسياسات اليت أعقبتها
إىل اليوم من انحية ًثلثة.
ومن مث ميكن تتبع معامل ذلك التحول اجلديل يف وضعية
إسرائيل ضمن حتوًّلت العرب دوًّل وشعواب ودًّلًّلت ذلك عرب
املراحل الثالث :ما قبل الثورات ،وأثناء حراكها ،وصوًّلً إىل
الثورات املضادة وحىت هناية عامنا هذا  1192الذي بلغ
الذروة مع مشهد الصمت العريب الكبري من حماولة األمريكيني
متليك القدس الشريف لليهود.
أوال -معامل يف مسرية ما قبل الثورات:

مثّلت السنوات األخرية من القرن التاسع عشر (أوائل
القرن الرابع عشر اهلجري) مرحلة متهيد األرض اإلسالمية
ًّلستزراع كيان يهودي صهيوين فيها ،مل يكن يف البال
اإلسالمي .ونقول "اإلسالمي"؛ إذ كان ذلك هو التعبري
املعرب به دون غريه من دوائر اًّلنتماء اليت
املعرب عن الواقع و ا
ِّ

 -8انظر :العدد السابع من فصلية قضااي ونظرات ،مائة عام من وعد بلفور املسار
واملآًّلت ،القاهرة :مركز احلضارة للدراسات والبحوث ،متاح على الرابط التايل:

" -6زوال إسرائيل" على أجندة اجلدل الصهيوين ،موقع اجلزيرة نت-9-12 ،

https://goo.gl/zUt4sK
 -9انظر :بسام عبد القادر النعماين ،الوطن العريب بعد  911عام من اتفاقية سايكس

 ،1191متاح على الرابط التايلhttps://goo.gl/sj45ZW :

بيكو :قراءة يف اخلرائط ،تونس :مونت بليزير.1196 ،

 -7انظر يف هذا الشأن:
 طارق البشري ،بني اإلسالم والعروبة ،القاهرة :دار الشروق.9116 ،-
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 ،احلوار اإلسالمي العلماين ،القاهرة :دار الشروق9116 ،

وأعقد من كوهنا إسرائيلية ،أو فلسطينية ،أو حىت عربية
ابملفهوم القومي العلماين .12ومع ذلك فقد جنحت أساليب
الدعاية الرمسية التابعة للنظم العربية احلاكمة يف الرتويج
ملقوًّلت :إسرائيل ،فلسطني ،جنبا إىل جنب شعار الصراع
العريب اإلسرائيلي .وإذا كانت الفرتة األوىل مكنت للكيان
اليهودي بفعل وهن املستند الوطين القطري اًّلنكفائي العريب،
فإن فرتة امل ّد القومي العرويب من بعد النكبة ،واليت أُعلن فيها
أن إسرائيل هي العدو األول واملشرتك للعرب -وملدة عقدين
مث بنسبة مرتاجعة لعقدين آخرين -قد كانت فرتة اخلداع الذايت
األكرب :شعارات قومية وحدوية وصراعية ضد الكيان
الغاصب ،حتتها سياسات تكريس رابعية التجزئة والتبعية
واًّلستبداد والتخلف اليت ًّل تزيد الكيان الغاصب إًّل متكينًا.
ومن مثّ كانت مفهومةً –لدى العارفني -ردود األفعال
الرمسية على عدوان  9162واليت كانت -رغم شعاريتها-
مرتعشة متالعبة بني ما يُعلن يف بالدان (ًّل اعرتافًّ ،ل
تفاوضًّ ،ل صلح ،)..وبني ما يعرف قياد ااي (رفض التقيّد
بسياسة موحدة ،أو مشرتكة جتاه إسرائيل) ،وما يعرفه العامل
خارج منطقتنا ساعتها (من اعرتاف احلكومات بدولة إسرائيل
مجيعا يف األمم
على أرض ما قبل يونيو  9162حني وافقوا ً
املتحدة على قرار جملس األمن رقم  111للعام نفسه بل
حل إشكال احتالل سيناء واجلوًّلن
طالبوا ابًّلستناد إليه يف ّ
مبين على هذا اًّلعرتاف) .وابت من بعد ذلك
ًّل أكثر وهو ٌّ
رد الفعل العريب على حريق األقصى  19أغسطس
مفهوما ّ
ً
 ،9161ومدى التثاقل يف التوجه حنو راية إسالمية -ولو
شكلية -ستعرف منذ ذلك العام ابسم "منظمة املؤمتر
اإلسالمي" ،واليت مل حتضر مصر -على سبيل املثال -قمتها

ورابطة دينية ابألساس ،ختلى العرب عن املستند الديين لصاحل
انتماء قومي علماين املرجعية ،أكد إذعاهنم العملي والفكري
لتقسيم سايكس-بيكو ومن مث ترسيخهم له.
وبناء عليه ،فحني اندلعت مصادمات الرباق  9111بني
العرب واليهود يف القدس مت تصويرها للعقل العريب واإلسالمي
اعا طائفياا من النوع القدمي بني يهود طامعني يف
ابعتبارها صر ً
حائط من حوائط املسجد األقصى ومسلمني منافحني عن
مسجدهم10؛ ومن مث مل أتخذ الثورة "الفلسطينية" 9196
بني بقية العرب واملسلمني ذلك احلظ من اًّلهتمام الذي
أخذته وقتها سجاًّلت احلركات الوطنية والقومية مع اًّلحتالل
األورويب؛ سواء يف سوراي ولبنان  ،9195أو مصر والعراق
 ،9196أو عند إعالن دولة السعوديني قبلها عام 9191
ابلتفاهم مع بريطانيا واألمريكيني .وتدل على ذلك مثال
دواوين الشعر املعاصر لألحداث وكتاابت املؤرخني .11ومن مث
جاء الطرح الربيطاين بتقسيم فلسطني ( 9192جلنة بيل) غري
ًّلفت للمشروع الكلي اللهم إًّل لدى اجلزء من العرب الذي
اجا مع التمييز القطري
سيعرف بعد ذلك ابلفلسطينيني؛ اندر ً
والقومي املتصاعد واحملمي بقوة احلكومات ما بعد الوًّلايت
العثمانية.
ضا كان عنوان حرب  9114اليت أُعلنت هبا
وهلذا أي ً
دولة إسرائيل للوجود الدويل ومت ترسيمها عامليا أهنا "حرب
فلسطني" ،وما مسيت ابلنكبة العربية إًّل من قبل قوميني
مثاليني استغرقوا عقدين آخرين حىت يدركوا أن القضية أعمق
 -10راجع العدد السابع من فصلية قضااي ونظرات ،مرجع سبق ذكره.

 -11من أهم النماذج على ذلك منوذج أمحد شوقي أمري الشعراء العرب احملدثني
وامللقب أحياان شاعر العروبة واإلسالم وأمري الدولتني وأمري القوايف كما لقبه حافظ
إبراهيم يوم تكرميه وتنصيبه أمريا للشعراء ،وهو من نعى اخلالفة إابن إسقاطها على يد
أاتتورك ،واتبع ثورة سوراي بقصيدته (نكبة دمشق)  ،9116ودعوته لوحدة سوراي يف
قصيدته (دمشق)  ،واتبع ليبيا ولبنان وغريمها ،لكنه مع ذلك مل أيت على القضية

 -12سعد الدين إبراهيم ،علم النكبات العربية ،القاهرة :املصري اليوم،العدد ،9915
 ،1112متاح على الرابط التايل:

الفلسطينية وًّل وعد بلفور وًّل احداث الرباق بذكر ،مما أًثر دهشة النقاد .انظر :عادل
أبو عمشة ،أمري الشعراء أمحد شوقي والقضية الفلسطينية؛ يف:

https://goo.gl/7iJbES

https://goo.gl/KPKCNS
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الفلسطينيني أنفسهم .وشيئًا فشيئًا اجنذب يساريون عرب
للخط ذاته اتصاًّلً ابليسار األورويب واإلسرائيلي ،وبرزت
حتوًّلت قومية يف اًّلجتاه نفسه؛ ما أوحى ابستنفاد اًّلجتاهات
الفكرية العربية العلمانية لطاقتها على خلفية السياسات
ال ُقطرية واإلقليمية العربية والتحوًّلت العاملية ًّلسيما ابهنيار
املنظومة السوفياتية  9141وما تالها من موجات حتول
أيديولوجي كبري.13
ضم إىل ذلك املسار األنكى لشيوخ اإلسالم ًّلسيما
ُ
أرضا
الرمسيني الذين انتقلوا من احلكم ابل ُكفر على من يبيع ً
للصهاينة/اليهود يف فلسطني كما جاءت يف فتاوى الشيخ
حسن مأمون شيخ األزهر بعد عبد الناصر ،إىل تصدير قوله
تعاىل( :وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على هللا) إبزاء
خط السادات املسمى ابلسالم مع اإلسرائيليني؛ حىت انربوا
يسمون من خيالف ذلك ابإلرهاب والتطرف.14
ولكن أتيت الريح مبا ًّل يشتهي املغتصبون؛ فلم ِ
ميض ذلك
متاما ،إذ أحدثت صدمة
املسار على الوترية األمريكية ً
الشعوب املسلمة والنخب الوطنية والقومية العلمانية هبزمية
أثرا مه اما يف الفكر والشعور والواقع ،آل إىل عودة
ً 9162
شعبية عريضة إىل املستند اإلسالمي يف فهم األمر اجلاري
واستفهام الواجب عمله ،فكانت السبعينيات جامعة بني
غرس بذور املشروع األمريكي على املستوى الرمسي يف انحية،
وبني جتدد بوادر مشروع حضاري مقابل –يف الناحية
األخرى -تقوده التكوينات الشعبية هو "املشروع اإلسالمي"
والذي أشبه -يف ظاهره -الطفرة ،لكنه يف احلقيقة كانت له

التأسيسية ًّلختالفها مع اململكة السعودية حتت حكم امللك
فيصل.
يف كل مرحلة ،كانت إسرائيل جتين مثرة وتضع حملها بذرة
جديدة ،وإذا كانت نقطة عدوان  9156على مصر جاءت
جنيًا لثمار الرعاية األوروبية إلنشاء إسرائيل وإيذاان ابلدخول
األمريكي إىل ساحة هذه الرعاية ،فقد كانت نقطة 9162
جنيًا لثمرة اًّلعرتاف العريب الرمسي إبسرائيل "دولة" من قبل
وغرسا لبذرة هلا ماضيها تتعلق ابملنطقة العربية
األنظمة العربيةً ،
كلها وتكييفها يف العقل العريب نفسه؛ حيث أزاح العرب –
فيما يشبه الطفرة -أنشودة "وطين العريب وطين األكرب" من
أجل مترير التسمية األمريكية اجلديدة هلذا الوطن ابسم:

الشرق األوسط .ومل حتُل حرب أكتوبر  9129واًّلنتصار
املصري العريب احملدود فيها دون استكمال مشروع تبديل هوية
العرب ليس من اإلسالم إىل العلمانية (املتأوربة ثقافياا) ،ولكن
أيضا).
إىل الشرق-أوسطية (املتأمركة سياسياا مث ثقافيًا ً
ولألسف فقد مضى املشروع األمريكي إلعادة رسم وضع
إسرائيل يف املنطقة من خالل تغيري املنطقة؛ بدءًا من رأسها
وهي مصر واستلحاقا لقلبها يف اجلزيرة واخلليج ،األمر الذي
جتلى يف خطاب السادات يف القدس  ،9122مث حمادًثت
كامب ديفيد  ،9124مث املعاهدة املصرية اإلسرائيلية
 ،9121واليت ضغطت على الن َفس العرويب األخري ابسم
جبهة الصمود والتحدي (العراق وسوراي واليمن واجلزائر أساسا
ورمبا فقط) ...مضى ذلك كله يف ظل تكبيل أيدي املقاومة
العربية وأقدامها ،بل لساهنا.
لقد كان التحول األسوأ يف اتريخ متكني إسرائيل من
اجلسد العريب يتمثل يف الردة الفكرية اليت صاحبت خطوات
السادات؛ وقادها ليرباليون مصريون ابسم مصر أوًّل ردا على
املوقف العرويب الرافض لكامب ديفيد ،واليت عملت إعادة
تقدمي صورة اليهودي واإلسرائيلي من خالل الصحافة والفن
الشام حىت لدى بعض الكتاب
واألدب ،وظهرت أصداؤها يف ّ

 -13انظر يف هذا الشأن :عبد العزيز مصطفى كامل ،العلمانيون وفلسطني :ستون
عاما من الفشل وماذا بعد؟ ،لندن :سلسلة تصدر عن جملة البيان ،خاصة القسم
الثاين :أوهام السالم...يف أجواء الصدام ،ص ص .916-65

 -14انظر يف حتوًّلت الفتاوى األزهرية عن فلسطني وتبعيتها للسياقات واخليارات
السياسية :مجاعة من العلماء (تقدمي) ،فتاوى كبار علماء األزهر الشريف حول حترير
فلسطني واألقصى الشريف ،سلسلة فتاوى كبار علماء األزهر الشريف(( ،)2القاهرة:
دار اليسر.)1199 ،
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كانت السياسات الدفاعية واًّلقتصادية العربية الرمسية
منذ طفريت اًّلنفتاح يف مصر والبرتول يف اجلزيرة واخلليج ترسل
للعارفني رسائل شديدة الوضوح :أن املشروع األمريكي للشرق
األوسط الذي ركنه األساسي حضور إسرائيل ،له قابلية عالية،
ولكن بغري وعي من معظم الشعوب العربية .ومن مث جاء
الطرحان اإلسرائيليان املتكامالن يف منتصف التسعينيات
إلعادة تشكيل املنطقة يتحركان من احلكومات إىل الشعوب؛
أحدمها -طرح حزب العمل اإلسرائيلي الذي قدمه شيمون
17
عارضا شراكة
برييز ابسم "الشرق األوسط اجلديد"
ً
اقتصادية وتنموية إقليمية شاملة ،واآلخر -طرح الليكود الذي
كتبه بنيامني نتنياهو ابسم "مكان بني األمم" أو مكان حتت
مشروعا مشرتًكا بني إسرائيل والغرب
الشمس ،18واستل منه
ً
ومن حلق هبم من أنظمة العرب ابسم "حماربة اإلرهاب"،19
الذي ًّل يعدو أن يكون "اإلرهاب اإلسالمي".20
وهبذا تضافرت السياسات يف صناعة الوضع اإلسرائيلي
متزايد املركزية وتبديل التصورات عن إسرائيل من العدو األول
واملشرتك إىل مشكلة قابلة للحل سواء بتسوية سياسية أو
ضي
مشروعات اقتصادية .وقد مضى الطرحان اإلسرائيليان ُم ا
القطار السريع يف التسعينيات (الشراكة اًّلقتصادية ابلكويز
وتصدير الغاز املصري والقطري مثال وحماربة اإلسالميني ابسم
اإلرهاب يف فلسطني وحوهلا) ،وأخذت هبما أغلب األنظمة

جذوره منذ صدمة إسقاط اخلالفة منتصف العشرينيات .ومن
طورا
هنا ُ
تدخل حتوًّلت وضعية إسرائيل يف املنطقة العربية ً
تعقيدا؛ عماده الصحوة الشعبية املركبة من التعاطف
أكثر
ً
والتضامن اإلسالمي والدعوة به إىل السياسات املستقلة خاصة
عن الغرب واألمريكيني ورفض اًّلستبداد الذي أنتجته نظم ما
بعد اًّلستقالل والربط بني ذلك اًّلستبداد وبني قضية
فلسطني.15
وقد جتادل املشروعان الشرق-أوسطي واإلسالمي ليزيدا
الفصام عرب الثمانينيات والتسعينيات ما بني الشعوب العربية
وحركاهتا الوطنية الدميقراطية اإلسالمية يف جهة وأنظمتها
احلاكمة واملشروع األمريكي الصهيوين يف اجلهة األخرى.
فكانت انتفاضة  9142فلسطينية شعبية عربية إسالمية،
توازيها عملية إهناء الصمود والتحدي القومي إبعادة اجلامعة
العربية إىل مصر-مبارك  ،9141مثّ عقد مؤمتر مدريد برعاية
أمريكية لتدشني مرحلة التسامل العريب-اإلسرائيلي الشامل
( 9119والذي اشتكت فيه خارجية النظام املصري من
هرولة بقية العرب خاصة األردن إىل إعالن التسوية مع
إسرائيل) ،وصوًّلً إىل ما تاله من أوسلو  9119واتفاق
إعالن املبادئ بني ممثلي فلسطني وإسرائيل  ،9111واتفاق
وادي عربة األردين-اإلسرائيلي يف العام نفسه ،ودخلت
سوراي-األسد يف اإلطار ذاته .وهكذا بينما تتجدد مهة
الشعوب لالنتفاض واملقاطعة وإفشال مشروع التطبيع كانت
ومهي جديد" :األرض
األنظمة تعلن عن تطبيع منفصل ابسم ّ
مقابل السالم".16

 -17دمحم كمال دمحم ،مآًّلت مواقف التيار الفكري اليساري اإلشرتاكي العريب من
املشروع الصهيوين ، ،فصلية قضااي ونظرات ،مرجع سابق ،متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/n4CqRb

 -18مدحت ماهر ،الدولة اليهودية من املشكلة إىل املكانة :مائة عام بني وعد بلفور
وموعد التصهني العريب ،املرجع السابق ،متاح على الرابط التايل:

 -15نعيمة أبو مصطفى ،القضية الفلسطينية :ماذا حدث هلا وما مستقبلها بعد

https://goo.gl/TB9YUY

 -19انظر :بنيامني نتنياهو ،حماربة اإلرهاب ،ترمجة عمر السيد وأمين حامد( ،القاهرة:

الثورات املضادة ،إضاءات ،1195-5-91 ،متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/TYSXjV

النهار للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،)9116 ،9ص ص .15-29

 -20شيماء عزت ،صحيفة بريطانية :الرايض وتل أبيب تبحثان إقامة عالقات
اقتصادية ،فرانس  ،1192-6-91 ،11متاح على الرابط التايل:

-16سهام القحطاين ،العرب وإسرائيل..التطبيع من أجل اخلالص ،مركز التخطيط
للدراسات اًّلسرتاتيجية ،1196-4-12 ،متاح على الرابط التايل:

https://goo.gl/EW9FWm

https://goo.gl/gtK2BV
5

مشروع التسوية التنازيل ،كان ذلك حتوًّلً شديد اخلطورة مل
تكشف تداعياته سوى الثورات على النحو املشهود .لقد
كانت اجليوش -خاصة يف دول الطوق -آخر القوى املنتظر
تطبيعها إسرائيلياا ،لكن احلاصل أن حتقيق ذلك -وإن استغرق
آًثرا شديدة الوطأة على الثوابت واملصاحل
وقتًا -فقد أمثر ً
العربية .فاجليوش تُطبّع ببطء لكنها حني تطبّع تتحول لتفرض
التطبيع نفسه على الشعوب ابلنار واحلديد .وما هذا منا اليوم
ببعيد.
أيضا أن نلحظ أن الصراع السياسي األساسي
مهم ً
جدا ً
ّ
يف املنطقة تطور قبل الثورات حبيث يرتكب فيه الداخلي
واإلقليمي والعاملي ،على صورة صراع حماور أو مشاريع
لتشكيل املنطقة مبا فيها دواخل الدول؛ وأن اخليط الناظم هلذا
الصراع يرتكب من أطراف :املشروع األمريكي واملشروع
متقاطعا جداا مع األول ،فاملشروع اًّلستبدادي
الصهيوين
ً
السياسي العريب الذي تقوده اليوم اجليوش وتتوسع يف جماًّلته
ابسم الدولة-القومية القطرية ،مث املشروع احلركي اإلسالمي
الذي ألصقته الثورات ابلطموح الشعيب للتحرر (الدميقراطي
اًّلستقاليل)؛ األمر الذي يتجلى أكثر ما يتجلى هذه األايم
وتعكسه سياسات األنظمة العربية ًّلسيما يف مصر واملشرق
واخلليج وخطاابهتا ،وكذلك خطاابت اإلسرائيليني وسياساهتم
الفجة .ومن مث يدور الصراع العريب الداخلي بني العسكريني
واإلسالميني على ساحات عدة؛ أمهها ساحة إسرائيل
ووضعيتها يف اجليواسرتاتيجيا العربية وصورهتا يف العقل العريب
املعاصر.
ومن هذا اًّلستعراض يتبني لنا أن احلالة اليت سبقت
الثورات الشعبية العربية  1199مل يكن ينقصها سوى القليل
كزا للمنطقة (العربية ساب ًقا)
إلعالن تتويج إسرائيل ً
قائدا أو مر ً
أو للشرق األوسط بتعبري ذلك السياق ،لكن الثورات كان هلا
أسا على عقب.
قول آخر كاد أن يغري األمور ر ً

العربية؛ سواء بطريق مباشر أو غري مباشر ،وأغلبه مل يكن
معلنًا .وتكلل ذلك والتأمت مساراته إبعالن الوًّلايت املتحدة
توسعة احلرب على اإلرهاب بعد  99سبتمرب ،1119
وجعلها حرًاب عاملية جتناد فيها اجليوش وأجهزة الشرطة
واملخابرات العربية واإلسالمية حتت قيادة الوًّلايت املتحدة؛
ولتكون الثمرة اًّلسرتاتيجية أوسع مما قبل ابسم الشرق
األوسط الكبري أو املوسع .أضف هلذا اًّلستعراض

للسياسات العربية واألمريكية :سياسة شد األطراف اإلسرائيلية
بعيدا عن العروبة واإلسالم؛
والتوجهات الرمسية للعرب فرادى ً
لالنضمام إىل شراكات شرق-أوسطية واحتادات أورومتوسطية
صرا أساسياا فيها .لقد أضحت إسرائيل
تكون إسرائيل عن ً
ئيسا واخرتقت أنظمة كثرية يف أمتنا العربية
شري ًكا ر ً
واإلسالمية؛ من قطر واإلمارات شرقًا إىل املغرب وموريتانيا
غرًاب ،ومن تركيا وكوردستان ومجهورايت آسيا الوسطى مشاًّلً
جنواب ،ومعظم النخب العربية إما
إىل إريرتاي وجنوب السودان ً
عمية أو متواطئة ،بينما الشعوب غارقة يف ُشغلها القطري
املتعلق ابملعايش وقليل من املعلومات عن حقائق األمور.
جدا أن نلتفت إىل طبيعة القوى الداخلية العربية
مهم ً
ّ
اليت خضعت تدرجيياا للتطويع وتوالت قبيل الثورات على
مشروع التطبيع؛ فلقد ابت على رأسها :اجليوش واألجهزة
األمنية (تدرجيياا منذ أربعة عقود).
كانت اجليوش العربية هي الدرع املو ِاجه األول ضد
إعالن دولة إسرائيل  ،9114ومنت العقيدة القتالية ملعظم
جيوش دول الطوق على العداء للمشروع الصهيوين والكيان
اإلسرائيلي ،ليس نظرااي ولكن من خالل حروب نظامية متتالية
ودع ٍم عسكري للفدائيني الفلسطينيني ،وبغض النظر عن
األًّلعيب السياسية اليت متارسها عاد ًة احلكومات .لكن إعالن
السادات أن حرب أكتوبر  9129آخر احلروب مع إسرائيل
وإحلاق ذلك مبسرية كامب ديفيد املشار إليها ،مث اندراج
العسكريني املصريني -قبل غريهم من العسكريني العرب -يف
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اثنيًا -الثورات ثقب يف جدار مشروع مركزية إسرائيل يف
املنطقة:

األرض احملتلة من قبل اليهود ،وكذا يف تونس واليمن وليبيا
وغريها من األقطار اليت مل يزل احلس العرويب لدى شعوهبا ذا
ابل.
ومع تصعيد الثورات للتيار السياسي اإلسالمي ،أت اكد أن

منذ السبعينيات ،أصبحت الشعوب والتكوينات املعربة
عنها –ًّلسيما ذات الثقافة والفكرية اإلسالمية -هي الورقة
اليت تستعصي على املشروع األمريكي الصهيوين ،والصوت
النشاز يف مسار التصهني الرمسي العملي (غري العلين يف
أغلبه) .ولقد تعثرت مسرية الشعوب أمام اجلدر املتعددة من
السياسات اًّلستبدادية الرمسية وأوضاع التخلف والدعاايت
اإلعالمية والفنية املزيفة ،وحيل بينها وبني التواصل عرب
القومي ،ما كرس لديها وضعية "قضية فلسطني" الفلسطينية،
وصورة األزمة العربية املوزعة على األقطار ،اللهم لوًّل القدس
اإلسالمية اجلامعة اليت حفظت الثقافةُ الدينية األساسية
معنواي ،وخباصة اًّلرتباط مبسجدها
اًّلرتبا َط هبا على األقل
ا
األقصى املذكور يف القرآن الكرمي ويف السرية النبوية.

األمور متضي ضد تيار األسرلة .فبعد قليل من التوجس وجس

النبض تبني أن توجه الدكتور دمحم مرسي –أول رئيس مصري
منتخب بعد الثورة واملنتمي جلماعة اإلخوان -لن يكون قابالً
لالحتواء وأن تغيريه للسياسة املصرية عن منط حسين مبارك لن
يسريا .لقد كشف خطاب مرسي جتاه فلسطني وغزة
يكون ً
وسيناء والثورة السورية وإجراءات حكومته منذ األشهر األوىل
عن توجه ًّل حيمل مراعاة خلاطر إسرائيل بل مرشح إذا استمر
واستحكم أن يوقف ويصد تيار األسرلة .برز ذلك يف توجيه
مرسي اجليش املصري لشن عملية عسكرية ضد اإلرهاب يف
سيناء بعد مقتل مصريني جنود واختطاف آخرين وحتريك
ال ُمجنزرات احلربية الثقيلة إىل العمق السيناوي (جبل احلالل)
أغسطس  ،1191دون تنسيق مع إسرائيل أو مراجعة قيود
متجاوزا بسرعة شديدة
معاهدة السالم يف مثل تلك احلالة،
ً
تقليدا أمنياا مصرااي من السبعينيات.
ً
للشك إابن العدوان
أت ّكد التو حجه اجلديد مبا ًّل يدع جماًّلً ّ
اإلسرائيلي على غزة نوفمرب  1191وإعالن مرسي موق ًفا
عرب
غاضبًا جتاه إسرائيل واحتضانه للفلسطينيني بفتح ال َم َ
وإدخال املعوانت املختلفة صحبة رئيس الوزراء املصري وأمري
قطر السابق والقوى الشعبية املصرية والعربية ،ابإلضافة إىل
سحبه السفري املصري من تل أبيب .يضاف إىل ذلك
استعداد الرائسة املصرية اجلديدة لالحتفاظ مبسافة غري اتبعة
للسياسة األمريكية يف املنطقة ومن ذلك استعدادها لفتح
عالقات مع إيران وجتديد الدماء يف العمل العريب واجلامعة
العربية ،وممارسة دور مستقل ومبادر كما يف مبادرة حل األزمة
السورية من خالل رابعية مصر والسعودية وتركيا وقطر .ولعلنا
تشن هذه اهلجمة على غزة إًّل
اليوم نرى أن إسرائيل مل ّ

نفسا شعبيًّا
ومن مث جاءت الثورات حاملة يف طياهتا ً
جتديدًّي يف النظر لقضية فلسطني ،وجاءت أيضا
استقالليًّا
ًّ

حاملة اإلسالميني إىل صدارة حتدي الدولة اليهودية وسدة

األمور يف األقطار .وقد كشفت أحداث العامني 1199
و 1191عن ذلك بوضوح .وإذا كانت الثورات يف مطالعها
رمزا كما يف النعي
بدت قُطرية ًّل عناية هلا ابلشأن اخلارجي إًّل ً
على األنظمة املثار عليها تبعيتها لألمريكان وللصهيونية يف
عربت عن موقفها
بعض الشعارات ،فإن الثورات سرعان ما ّ
من إسرائيل مع أول ابدرة اعتداء إسرائيلي قتل فيها جنود
مصريون على احلدود مع إسرائيل سبتمرب  1199يف ظل
إدارة اجمللس العسكري ملصر؛ إذ انتفض شباب مصر –ضمن
زخم ثورة يناير -ملهامجة السفارة املصرية يف مشهد شعيب
غاضب ،مت على أثره ترحيل السفري اإلسرائيلي ليلتها مباشرة
إىل تل أبيب ،مث نقل السفارة إىل مكان آخر ابلقاهرة يتيسر
املطل على كوبري جامعة القاهرة .كان
أتمينه أكثر من موقعه ّ
متوقعا حال تقدم الثورة السورية ذات
مثل ذلك وأكثر منه ً
7

وصلت إليها العالقات بني إسرائيل ومصر .وابلفعل توالت
التصرحيات ابملخاوف واإلحباطات اإلسرائيلية من وصول دمحم
مرسي للحكم واعتباره ثقبا خطريا يف إعادة ترتيب املنطقة
إسرائيليا .يقول عضو الكنيست ميخائيل بن آري" :إن فوز
مرسي هو املسمار األخري يف الوهم املسمى ابلسالم مع مصر،
والذي كلفنا مثنًا ابهظًا ،ومن يعرف اآلن ماذا ينتظران على
احلدود اجلنوبية واليت تعترب اآلن إسالمية".22

ًّلختبار رد الفعل املصري اجلديد؛ األمر الذي ترتب عليه
التحول إىل التشنيع الرمسي على الرئيس املصري وجتديد نربة
احلرب على اإلرهاب (اإلسالمي) ولصقه جبماعة اإلخوان
املسلمني وسائر ما يسمونه "اإلسالم السياسي" .كما أن

عدوان إسرائيل على غزة يف  1191بعد رحيل مرسي وجميء
السيسي إىل السدة مل يكن كذلك سوى أنبوب اختبار ملدى
إعادة األمور إىل نصاهبا اإلسرائيلي.

يف هذه اآلونة ،نشرت صحيفة "ذا ميكر The

من املهم مراجعة املنظور اإلسرائيلي للثورات العربية

 "markerاًّلقتصادية الصهيونية تقر ًيرا أفادت فيه أن
نفقات ميزانية احلرب اإلسرائيلية عام  1191كانت تبلغ
 61.1مليار شيكل ،ارتفعت يف أعوام  1199و 1191إىل
 66.4مليار شيكل .ويف عام  1199يف بقية سنة د.دمحم
مرسي نشرت إسرائيل خططًا لبناء وجتهيز أربعة ألوية جديدة
على حدود الدولة الصهيونية مع مصر يف سيناء؛ مما جعل
املوازنة ترتفع إىل  21مليار شيكل .23وابملثل كانت اجلبهة
الشمالية يف سوراي ولبنان حمل ترقحب إسرائيلي مشابه ،وهجوم
على كل من حزب هللا اللبناين وإيران واحتماًّلت تعاظم
قوهتما من جهة وعلى القوى الثورية املناوئة لنظام األسد ابسم
اإلرهاب اإلسالمي (متمثال يف اإلخوان املسلمني وتنظيم
القاعدة مث تنظيم الدولة) من اجلهة األخرى .ويف يونيو
 1191طلبت قيادة اجليش اإلسرائيلي من رئيس الوزراء
نتنياهو زايدة امليزانية العسكرية مببلغ  95مليار شيكل (حنو
أربعة مليارات دوًّلر) أي ما يعادل ربع امليزانية العسكرية،
وجاء يف الطلب أن السبب "سد اًّلحتياجات الطارئة النامجة

ورؤية اجلهات اإلسرائيلية ألثرها على خريطة املنطقة وموقع

إسرائيل منها.

لقد قدمت إسرائيل رؤية شديدة الكراهية للثورة وتباكت
على كنزها هي اًّلسرتاتيجي حسين مبارك ونظامه برجاًّلته
واألنظمة املشاهبة لنظامه ،وانربت دوائر السياسة واجليش
واألكادمييا واإلعالم يف إسرائيل حتذر العامل من الثورات اليت
تعيد التهديد إىل وجود إسرائيل نفسه ًّل جمرد مكانتها وأمنها
احلدودي .وقد كثرت الكتاابت الراصدة لتلك احلالة ساعتها
سواء جتاه ثورة مصر أو املنطقة.21
ففي األايم األوىل لثورة مصر ينقل التليفزيون اإلسرائيلي
عن بنيامني بن أليعازر أتكيده على أن أي ٍ
نظام قد حيكم
مصر "سيحرتم معاهدة السالم ويعتربها تصب يف مصلحة
إسرائيل ،إًّل يف حالة وصول نظام مدعوم من حركة اإلخوان
أيضا أن عمر سليمان –الرئيس األسبق
املسلمني" ،وذكر ً
جلهاز املخابرات العامة املصرية والذي تويف ًّلحقا" -متمسك
بقوة هبذا املوقف" ،وذكر أن مبارك قال له إهنم جهزوا اجليش
مسبقا ملثل هذا املوقف .وقبيل رحيل مبارك أبقل من أسبوع
 ،1199/1/6أكد إيهود ابراك وزير الدفاع اإلسرائيلي
ساعتها أبن اجليش يف مصر هو ضمانة استمرار املسرية اليت

 -22انئب إسرائيلي :فوز مرسي "مسمار أخري بنعش السالم" ،فلسطني أون ًّلين،
 ،1191/6/15متاح على الرابط التايل:

https://goo.gl/rEoEJW

 -21انظر على سبيل املثال :مركز الزيتونة للدراسات واًّلستشارات ،املوقف
اإلسرائيلي من ثورة  15يناير املصرية ،تقرير معلومات (( /)19بريوت :مركز الزيتونة

 -23أمحد مجال زايدة :مصر السيسي اليت حتبها إسرائيل :لقاءات سرية وعشق علين،
 1192،-1-12القاهرة :موقع إضاءات ،متاح على الرابط التايل:

للدراسات واًّلستشارات.)1191 ،

https://goo.gl/HGL5HT
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بتدمري األنفاق ،حبسب موقع "ميدل إيست مونيتور"
الربيطاين .وشدد دانيال على أن اًّلنقالب العسكري يف مصر
مفيد إلسرائيل ،وكان "مطلبا مل احا" إلسرائيل وأمنها .ومل يرتدد
احمللل اإلسرائيلي يف أتكيد أخبار التواصل بني السيسي ودمحم
الربادعي ،وبني مسئولني يف احلكومة اإلسرائيلية .وذكر
"دانيال" أن الربادعي التقى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو مرة قبل اًّلنقالب ،وأخرى بعده ،وأن إسرائيل وعدت
الربادعي ابملساعدة يف الضغط ابجتاه اًّلعرتاف الغريب
ابحلكومة اجلديدة (بعد مرسي).25
وقد كشفت األحداث واًّلعرتافات والتسريبات –مثل
تسريبات ويكيليكس وتسريبات الربيد اإللكرتوين لسفري
اإلمارات ابلوًّلايت املتحدة يوسف العتيبة مؤخرا -عن ضلوع
دول خمتلفة يف ذلك اخلط اإلسرائيلي ذاته سواء يف دول
الثورات أو دول الثورات املضادة.

عن فوز ممثل اإلخوان املسلمني دمحم مرسي ابلرائسة املصرية،
وتصرحياته حول إعادة النظر يف اتفاقية كامب ديفيد".24
ومن مث كان تعامل إسرائيل األساسي يف هذه الفرتة إمنا
جيري مع القوى الضالعة يف مشروع ما قبل الثورات وعلى
رأسها القوى األمنية والدبلوماسية .فقد قام وزير اخلارجية
البحريين خالد بن أمحد آل خليفة –على سبيل املثال -بلقاء
مسؤولني إسرائيليني كبار يف واشنطن بعد اندًّلع ثورة «91
فرباير» ،هبدف مناقشة األوضاع املتعلقة ابلبحرين واًّلستفادة
أبية أفكار للقضاء على املعارضة وكيفية إفشال الثورة .وأعقبه
عقد لقاء سري مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو
حسب ما ذكرته الصحيفتان اإلسرائيليتان «هآرتس»
و«يديعوت أحرونوت» يف  12آذار /مارس  .1199وقد
قامت حكومة البحرين من قبل إبغالق مكتب مقاطعة
إسرائيل ،وأصدرت مؤسسة النقد قر ًارا مبنع البنك العريب من
حتويل املساعدات لفلسطني.
وجاء اًّلنقالب على الثورات بثورات أو هجمات مضادة
على احملاور العربية كلها بتنسيق مع إسرائيل يف أغلبه ،مباشرة
كما ما يف احلالة املصرية والكردية (ابتساعها) ،أو بطريق غري
مباشر عرب قوى منطبعة إسرائيلياا غربية وشرقية ،يف احلاًّلت
األخرى.
فعن مصر على سبيل املثال األهم ،كشف احمللل
العسكري الصهيوين روين دانيال أن وزير الدفاع املصري عبد
الفتاح السيسي أبلغ إسرائيل جبهوده لإلطاحة ابلرئيس دمحم
مرسي قبلها بثالثة أايم .وحتدث “دانيال” إىل القناة الثانية
اإلسرائيلية ،قائال :طلب السيسي من إسرائيل مراقبة حركة
محاس اليت حتكم قطاع غزة .مضي ًفا :كان السيسي خيشى
محاس ،لكن خماوفه تالشت بعد أتكيد إسرائيل أن كل شيء
يف غزة حتت الرقابة الصارمة .ونصحت إسرائيل السيسي

اثلثًا -الثورات املضادة إسرائيلية اهلوى واهلوية:

جاءت الثورات املضادة مبثابة إعادة املياه اإلسرائيلية إىل
جماريها .من املهم مالحظة ذلك .عينت مصر سفريا جديدا
يف تل أبيب بعد أن ظل املنصب شاغرا منذ  1191إثر
احتجاجا على اعتداء
سحب مرسي سفريه كما ذكران
ً
اًّلحتالل على قطاع غزة .وبدون متويه كانت إسرائيل من
الدول السباقة إىل أتييد النظام العسكري اجلديد يف أعقاب
التحرك العسكري يف  9يوليو  ،1199بل إهنا قامت إبطالق
محالت دبلوماسية يف واشنطن والعواصم األوروبية الكربى من
أجل دعم الوضع السياسي اجلديد يف مصر ،حىت ًّل يصنف
يف خانة اًّلنقالابت العسكرية ،وحىت متنع أي حماوًّلت لفرض
حصار دبلوماسي على القاهرة .ومل متر هذه اجلهود دون أن
تكلل ابلنجاح ،حيث شهدت العالقات املصرية-اإلسرائيلية
 -25انظر :روين دانيال :السيسي أبلغ إسرائيل ابإلطاحة مبرسي ،....موقع
العامل ابلعربية ،1199-4-2 ،متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/NDRdyo

 -24حمسن صاحل (رئيس حترير) ،املوقف اإلسرائيلي من ثورة  15يناير املصرية ،تقرير
معلومات  ،19بريوت :مركز الزيتونة للدراسات واًّلستشارات ،ص .51
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الربادعي التقى نتنياهو مرة قبل اًّلنقالب ،وأخرى بعده ،وأن
إسرائيل وعدت الربادعي ابملساعدة يف الضغط ابجتاه
اًّلعرتاف الغريب ابحلكومة اجلديدة (بعد مرسي).26

من اوا غري مسبوق خالل فرتة حكم السيسي األوىل ،واليت كانت
يف كثري من األحيان ،مدفوعة من قبل السيسي نفسه.
توىل السيسي زمام األمور يف البالد ،ابعتباره احلاكم
الفعلي بعد اإلطاحة حبكم «اإلخوان املسلمني» ،وكانت
سيناء وما حيدث فيها من إرهاب ،وتصاعد نشاط اجلماعات
اجلهادية ،واستهداف تلك اجملموعات ملعسكرات اجليش
وكمائنه ،مبثابة اًّلختبار األول للسيسي؛ لذلك استند السيسي
يف عملياته العسكرية املستمرة ضد اإلرهاب يف سيناء إىل
شراكته اًّلسرتاتيجية واألمنية مع إسرائيل ،واليت أعطت الضوء
األخضر للقوات املصرية لتنتشر يف مناطق واسعة داخل مشال
سيناء "املنطقة (ب) ،واملنطقة (ج)" ،لكي تتمكن من
مواجهة اجلماعات التكفريية واملسلحة ابلسالح الثقيل
واملدرعات والطلعات اجلوية؛ ابملخالفة ملا ينص عليه امللحق
األمين من "اتفاقية كامب ديفيد" .ومن مث ،أصبحت مواجهة
اجلماعات املسلحة يف سيناء من أهم امللفات األمنية املشرتكة
بني البلدين؛ فقد أصبحت إسرائيل تتعاون مع مصر ،من
خالل قيامها بعدة طلعات جوية استخباراتية للكشف عن
بؤر اإلرهابيني .وانتقل ذلك من إطار سري ،يراعي موقف
الرأي العام املصري إىل إطار شبه علين ًّل يتفادى اجلدل بل
يثريه بطريقة من املهم اًّللتفات إىل دًّلًّلهتا.
وقد كشف احمللل العسكري الصهيوين روين دانيال أن
السيسي –إابن شغله منصب وزير الدفاع -أبلغ إسرائيل
جبهوده لإلطاحة ابلرئيس دمحم مرسي قبلها بثالثة أايم .وحتدث
دانيال إىل القناة الثانية اإلسرائيلية ،أول أغسطس ،1199
قائال :كان السيسي خيشى محاس ،لكن خماوفه تالشت بعد
أتكيد إسرائيل أن كل شيء يف غزة حتت الرقابة الصارمة.
وشدد دانيال على أن اًّلنقالب العسكري يف مصر مفيد
إلسرائيل ،وكان "مطلبا ملحا" إلسرائيل وأمنها .ومل يرتدد
احمللل اإلسرائيلي يف أتكيد أخبار التواصل بني السيسي ودمحم
الربادعي ،وبني مسئولني يف احلكومة اإلسرائيلية ،وذكر أن

وفيما تبقى من هذه الورقة ،نضع أيدينا على التحول

الكبري يف السياسة العربية الرمسية العلنية ومواقفها اجلوهرية

املعّبة جتاه املنطقة العربية وحتوالهتا ويف قلبها
وخطاابهتا ر
وضعية إسرائيل ،ابلتوازي مع عمل إعالمي جبار إلعادة
تشكيل صورة إسرائيل واليهود يف العقل العريب التابع أو

املتابع.
إن خطاب عبد الفتاح السيسي حول إسرائيل مل يكن
أبعد مرمى من سياساته اليت جتاوزت مقولته أنه لن يسمح أبن
تكون سيناء قاعدة لتهديد أمن اجلارة ،وإىل ضرورة العمل من
أجل مصلحة "املواطن" اإلسرائيلي جنبًا إىل جنب مصلحة
املواطن الفلسطيين ،وطلبه إذاعة خطاابته يف اإلذاعة
اإلسرائيلية وتكراره تفهمه لقلق املواطن اإلسرائيلي جتاه السالم
يف املنطقة ،27..جتاوزت ذلك إىل :التأمني املصري العملي
إلسرائيل ابلقوات واألسلحة املصرية ،وفتح أجواء وأراضي
سيناء للتدخالت اإلسرائيلية ولو بدون إذن مع إعادة تقليد
استئذان مصر إلسرائيل يف التحرك العسكري املصري داخل
سيناء ،فالدفاع عن إسرائيل يف احملافل الدولية مبا فيها أمام
 -26املرجع السابق.

 -27منذ خطابه األول عن ثورة يوليو أثناء اًّلحتفال بذكراها يف  19يوليو
 1191عقب تنصيبه بنحو الشهر ونصف الشهر .مث تكررت بعدها يف حمافل
خمتلفة داخليا وخارجيا حىت أمست ًثبتا من ثوابت خطاب السيسي عن
اإلسرائيليني .وقد جاء هذا اخلطاب أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة يف أول
اختبار لرد فعله فلم يذكر كلمة "عدوان" مرة واحدة إمنا استبدل هبا عبارة
"األزمة" و"اًّلقتتال"https://goo.gl/jEMTnx :
لقد توىل السيسي رائسة اجلمهورية بصفة رمسية يف حزيران/يونيو  ،1191وقال
يف خطابه األول" :سنعمل على حتقيق استقالل دولة فلسطني وعاصمتها
القدس الشرقية".
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ألكثر من مرة ،اجتمع السيسي بلجنة رؤساء املنظمات
اليهودية يف الوًّلايت املتحدة سواء زارهم أو زاروه وغريهم من
ممثلي اليهود يف الغرب ،ونقل لتلك اللجنة ذات مرة إعجابه
برئيس الوزير اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو لكونه "قائدا ذا
قدرات عظيمة تؤهله لقيادة دولته ،وتضمن تطور املنطقة
وتقدم العامل" .30ومل يكف السيسي عن أتكيده أنه ينظر نظرة
مساوية بني اإلسرائيليني والفلسطينيني ورغبته يف مزجهم يف
شيء واحد بل تظهر نظرته مفضلة لإلسرائيليني يف بعض
األحيان .ففي الذكرى الثامنة والستني لذكرى نكبة 9114
على سبيل املثال حيرص على أن يشري إىل أنه "من كام يوم،
كان فيه انس بتحتفل ابًّلنتصار واًّلستقالل ،وانس بتحتفل
ابًّلنكسار واًّلهنزام" ..انس وانس بال متييز بني غاصب ٍ
معتد
وآخر معتدى عليه مغتصبة أرضه ..جمرد انتصار وهزمية ًّل حق
فيهما وًّل ابطل ،يف لغة جديدة على العرب وحكامهم مهما
أوغلوا من قبل يف التقارب مع إسرائيل.
وخارجياا ،صوتت اخلارجية املصرية لصاحل انتخاب
عضوا بلجنة اًّلستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي
إسرائيل ً
يف األمم املتحدة .ويف الوقت الذي متنع فيه كتب مفكرين
إسالميني من التداول بل يتم حرقها يف املدارس املصرية أبيدي
مسئولني بوزارة التعليم ،يفسح اجملال للكتب اإلسرائيلية يف
أجنحة معرض القاهرة الدويل للكتاب ،وتتم ترمجة إصدار
لصحفي إبذاعة اجليش اإلسرائيلي إىل العربية .وقبلها يفاجئ
متحف مصري الزائرين بتعليقه صورة جولدا مائري رئيس وزراء
إسرائيل الراحلة بوصفها واحدة من أهم النساء الرائدات
عامليًا .وبني آونة وأخرى خيرج إعالميون اتبعون لنظام السيسي
حييون اإلسرائيليني على شاشات التلفاز ،ويعلن عن زايرات
بعضهم لتل أبيب والتقائهم احلميم مبسئولني إسرائيليني،
ويُكشف عن لعب حمرتفني مصريني يف تل أبيب يف الوقت

اهتامات ابنتهاك حقوق اإلنسان ،بل أتييد مصر إلسرائيل يف
تويل مناصب دولية ذات أمهية رمزية .هذا يف الوقت الذي
تستمر فيه مصر-السيسي يف شن محلة ضارية متعددة
املسارات واألدوات على املقاومة الفلسطينية :إعالميا وقضائيا
وأمنياا وسياسياا ،وحملياا وإقليمياا ودولياا ،28ومت إغالق معابرها
وتدمري وإغراق أنفاقها اليت متثل شراين احلياة هلا .وتوقفت
مصر عن اختاذ أي موقف ذي ابل أمام استمرار هتويد القدس
وبناء املستوطنات اآلكلة للضفة الغربية ،بل كانت مصر –قبل
الغرب والوًّلايت املتحدة إىل درجة املقاطعة أوروبياا ملنتجات
إسرائيل القادمة من مستوطناهتا -متفهمة لضرب إسرائيل لغزة
عام  1191عقب الثالث من يوليو  .1199ومن املهم هنا
أن نتذكر أن هذه العملية جاءت غالبا ًّلختبار رد فعل نظام
السيسي اجلديد القدمي والذي يبدو أنه جنح فيه جبدارة ابملعيار
اإلسرائيلي.
ومما و جدير ابلذكر أن تغيريات متتالية دخلت على
مقررات الدراسة يف مراحل التعليم األساسي مبصر تلزم
الطالب حبفظ بنود معاهدة السالم بني مصر وإسرائيل عام
 ،9121وتعدد مزااي السالم ملصر والدول العربية .وهبذه
املناسبة يعرتض وزير اخلارجية املصري على وصف األعمال
اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني ب "األعمال اإلرهابية" ،ويقول
ردا على سؤال أحد
شكري يف  1أغسطس ً ،1196
الطالب (األوائل يف الثانوية العامة) ابعتبار ما تفعله إسرائيل
إرهااب؟ :إن وصم أحد ابإلرهاب ًّلبد أن يكون
ابلفلسطينيني ً
علي اتفاق دويل.29
 -28يف مايو/أاير  ،1195أعلنت مصر رمسيًا -عرب حمكمة مصرية -اعتبارها حركة
انطباعا للعامل أن إسرائيل حتارب
املقاومة الفلسطينية «محاس» مجاعة إرهابية ،ما أعطى
ً

اإلرهابًّ ،ل شعبًا فلسطينيًا مغتصبة أرضه ومهدرة دماؤه ،ومن مث بدأت الصحافة
العربية اًّلحتفاء بنظام السيسي وتشجيعه على إجراءاته اليت يتخذها يف صاحل أمن
إسرائيل .راجع أمحد مجال زايدة :مصر السيسي اليت حتبها إسرائيل...مرجع سابق
ذكره.

 -30مصر وإسرائيل...التطبيع يبلغ أشده ،1196-9-9 ،اجلزيرة نت ،متاح على

 -29املرجع السابق.

الرابط التايلhttps://goo.gl/53XTSG :
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اإلسرائيلية -أنه إذا مت تشكيل حكومة وحدة وطنية ،فإن
نتنياهو وهريتسوج سيذهبان إىل مصر إلطالق مبادرة سالم
جديدة حتت إشراف السيسي.32
ولكن ماذا عن موقف السيسي من الطرف اآلخر:
الفلسطينيني؟ وماذا أراد نظام السيسي من تلك الوساطة
ساعتها؟ من املهم أن نستمع إىل حتليل "اإلذاعة اإلسرائيلية"
اليت قالت ساعتها إنه "من املرجح أن الوساطة املصرية لن
تكون بغري مثن ،خاصة أن مصر احتجت ساب ًقا على ختفيف
احلصار عن قطاع غزة ومنح األتراك بعض التسهيالت
واًّلمتيازات يف القطاع ،كجزء من اتفاق تطبيع العالقات بني
إسرائيل وتركيا ،ورمبا تسعى عن طريق وساطتها إىل قطع
الطريق على تركيا واحلصول على امتيازات يف القطاع الذي
تشرتك مع إسرائيل يف حماصرته منذ أعوام" .وذا نص ًّل حيتاج
إىل بيان أو استنتاج ،وًّل نتعجب بعده من تذكري جريوزاليم
بوست لنا أبن للسيسي "شعبية جارفة يف إسرائيل؛ بفضل
املوقف الصارم الذى أبداه جتاه محاس ىف عملية "اجلرف
الصامد" ،كذلك بفضل قمعه العنيف جلماعة "اإلخوان"
اإلرهابية".33
لقد استفاد السيسي من حالة الفراغ األيديولوجي
ملؤيديه ،حيث عمل على إعادة تسويق العالقات املصرية
اإلسرائيلية ،ابعتبارها ضرورة يف ظل وجود عدو إقليمي
مشرتك "حركة «محاس»" ،وهو امتداد لعدو داخلي
"«اإلخوان املسلمني»" ،ونقل بذلك إسرائيل من خانة "صراع
وجود" إىل خانة الشريك الضروري.
لقد ظهر التطور العلين للعالقات املصرية -اإلسرائيلية
جلياً ،من خالل مشاركة السفري املصري حازم خريت يف مؤمتر

الذي يعلن فيه رئيس احتاد الكرة املصري عن اًّلستعداد
خلوض مبارايت إبسرائيل.31
وقبل أن تعلن الوًّلايت املتحدة قرارها بنقل عاصمتها إىل
القدس الشريف عاصمة إلسرائيل  4ديسمرب  ،1192من
املهم تذكر أن السيسي ومتحدثي اخلارجية املصرية قد مكثوا
أربع سنوات يكررون أن عاصمة فلسطني هي القدس
"الشرقية"؛ يف تنازل واضح وصريح عن معظم املدينة أو ما
يعرف –إسرائيلياا -ابلقدس الغربية.
إابن العدوان اإلسرائيلي على غزة أبريل-مايو ،1196
برزت القاهرة بوصفها الوسيط األكثر قبوًّل يف إسرائيل سواء
من قبل املسئولني الرمسيني أو األحزاب والرأي العام ،إىل درجة
اعتبار السيسي موحد احلزبني الكبريين شديدي التنافس ،فقد
ذكرت صحيفة "هآرتس" العربية حينها أن تصرحيات السيسي
تصب –ليس فقط يف مصلحة ما تسميه السالم -بل يف
التوفيق بني احلزبني اإلسرائيليني العمل والليكود ،قائلةً:
"الوحدة ستأيت عن طريق القاهرة" ،موصية الزعيمني بسرعة
املصرية.
املبادرة
دعم
كما ركزت هآرتس يف نسختها اإلجنليزية ،على أن ما مسوه
«نداء السيسي للسالم» أييت وسط حمادًثت الوحدة بني
نتنياهو زعيم حزب الليكود وهرتسوج زعيم حزب العمل .كما
نقلت صحيفة "جريوزاليم بوست" عن مصادر يف حزيب
الليكود والعمل أن السيسي يدعم اجلهود الرامية إىل تشكيل
حكومة وحدة وطنية يف إسرائيل مبشاركة احلزبني .ونقلت
الصحيفة عن هرتسوغ قوله" :تصريح السيسي يعد إشارة إىل
إظهار إرادة العامل العريب املعتدل" ،و"من املهم للغاية أن
نستمع إىل الرئيس املصري وندرس هذه الفرصة بصورة جدية
ومسؤولة" ،لتتساءل الصحيفة يف النهاية عن قدرة السيسي
على "املساعدة يف تواجد حكومة وحدة وطنية يف إسرائيل"؟
وعليه ،أكد مسئولون -يف تقرير عرضته القناة العاشرة

موقع أهل مصر ،متاح على الربط التايل:

 -31املرجع السابق.

 -33املرجع السابق.

 -32دمحم جعفر ،خطاب السيسي يف ميزان الصحافة اإلسرائيلية،1196-5-94 ،
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https://goo.gl/Quu7TC

وجود إسرائيل يف منطقة حوض النيل ،هو وجود احلليف
وليس العدو ،كما محل تطلعات القاهرة إىل وساطة إسرائيلية
فيما خيص األزمة مع إثيوبيا ،وذكر بعض احملللني أن القاهر
وتعتقد أبن إسرائيل متتلك القدرة على دفع إثيوبيا إىل
التفاوض على حصة عادلة ملصر من مياه النيل.35
ومل تكن هذه التطورات تعين أن التحالف صار علنيا
بصورة مطلقة ،فلم يزل اإلعالم املصري حيتفظ بقدر من
التمويه بتجديد فقرات التهجم على إسرائيل لفظيا واهتامها
بدعم اإلرهاب يف سيناء والتعاون مع أعداء مصر ًّلسيما
تركيا ،أو عرقلة جهود مصر من أجل السالم واًّلستقرار أو
اًّلحتفاظ مبطامع يف مصر وخاصة سيناء ،وهكذا ،لكن دون
أية انتقادات للتوجه الرمسي وسياساته التطبيعية .ويعين ذلك
ابلنسبة إلسرائيل أن الثقة املتبادلة ًّل تزال حمصورة أو حماصرة
داخل القنوات الرمسية وبعيدة عن فضاء الرأي العام املصري
الذي ًّل يزال النظام يتحسب لغضبه ولو نسبياا.
وميكن أن خنتم املوقف املصري ابإلشارة إىل خطبة
السيسي أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة سبتمرب الفائت،
واليت دارت يف جوهرها حول ضرورة احلفاظ على الدولة
الوطنية احلديثة وبنيتها وخاصة ضد دعوى تغيري هويتها،
واليت أتى فيها على ذكر فلسطني وإسرائيل على النحو اآليت:

"هرتسيليا" السادس عشر يف إسرائيل ،وعنوانه "أمل إسرائيلي،
رؤاي أم حلم؟" ،وتعترب تلك املرةُ األوىل اليت تشارك مصر
بصفة رمسية يف مؤمتر "هرتسيليا" املتخصص يف مراجعة
السياسات األمنية والدفاعية للدولة العربية.
بدا العالقة بني البلدين ذاهبة إىل مدى أبعد حني قام
وزير اخلارجية املصري سامح شكري بزايرة إلسرائيل يف زايرة
تعد األوىل من نوعها منذ  ،1112حيث التقى رئيس الوزراء

عوضا عن تل
نتنياهو يف مقر رائسة الوزراء (يف القدس) ً
أبيب ،يف إشارة واضحة لتخطي الثوابت الدبلوماسية ما قبل
 1199اليت طاملا متسك هبا الرؤساء املصريون حىت حسين
مبارك ،بل أثناء فرتة عديل منصور .ولعل وقوف سامح
شكري أثناء تلك الزايرة ،إىل جانب رأس متثال تيودور هرتزل
–الزعيم التارخيي للصهيونية -كان مبثابة تصاحل مع اتريخ نشأة
إسرائيل ،يف تناقض مع األسس التارخيية العربية .وقامت رائسة
الوزراء اإلسرائيلية بنشر صورة نتنياهو مع شكري أثناء
مشاهدهتما هنائي كأس األمم األوروبية ،يف جو محيمي،
يعكس عدم وجود أي ختوف لدى النظام املصري من ردود
فعل حملية حمتملة حول تطور العالقات املصرية اإلسرائيلية..
فأظهرت الزايرة كيف نُقلت تلك العالقات إىل مستوى
التحالف العلين ،بعيداً عن سياسة الغرف املغلقة السابقة.34
تتقدم إسرائيل اليوم ليس بوصفها طالبا للسالم بقدر ما
هي مفتاح حل ملشكالت مصر والعرب الداخلية واإلقليمية
والعربية .فباإلضافة إىل دعم  9يوليو ضد اإلخوان ومحاس
معا ،يتم طرح إسرائيل وسيطًا بني مصر وإثيوبيا يف أزمة سد
ً
النهضة .فقد جاءت زايرة شكري املشار إليها إىل القدس
عقب زايرة اترخيية قام هبا نتنياهو لدول حوض النيل ،وجاء
وجود شكري يف القدس ليطمئن الرأي العام املصري أبن

((اثنيا -إن الوقت حان ملعاجلة شاملة وهنائية ألقدم

اجلروح الغائرة يف منطقتنا العربية وهي القضية الفلسطينية

اليت ابتت الشاهد األكّب على قصور النظام العاملي ،عن

تطبيق سلسلة طويلة من قرارات األمم املتحدة وجملس

األمن .إن إغالق هذا امللف من خالل تسوية عادلة تقوم
على األسس واملرجعيات الدولية وتنشئ الدولة الفلسطينية

املستقلة على حدود عام  76وعاصمتها القدس الشرقية،
هو الشرط الضروري لالنتقال ابملنطقة كلها إىل مرحلة

 -34دمحم سليمان  ،توجه السيسي اجلديد حنو العالقات املصرية اإلسرائيلية ،وقد
نُشرت املقالة يف األصل على موقع "منتدى فكرة":

 -35املرجع السابق.

https://goo.gl/zwbF3y
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الستعادة

القيادة األمريكية ..وإيل الرئيس األمريكي "أننا لدينا فرصة

االستقرار

والتنمية،

واحملك

االساسي

السالم من شأنه أن ينزع عن اإلرهاب إحدى الذرائع

السالم يف هذه املنطقة").36
ويف هذا السياق التقى السيسي ألول مرة عالنية
بنتنياهو ،وجرى السجال املعتاد حول ذلك اللقاء ،لكن
التعليق األهم عليه جاء على لسان الكاتب ابألهرام عماد
جاد؛ حيث نشر مقاًّل جبريدة "الوطن" املوالية للنظام جاء
فيه..( :التقى الرئيس ابلعديد من الرؤساء واملسئولني ،ومجيعها
كانت لقاءات مهمة ،ولكن البعض منا مل يتوقف إًّل أمام
لقاء الرئيس مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو،
وهناك من اعترب اللقاء يف حد ذاته مصيبة وتطبيعاً ولقاءً مع
العدو ،إىل غري ذلك من ألفاظ ومصطلحات ،وقد جتاهل
هؤًّلء أننا وقّعنا معاهدة سالم مع الدولة العربية عام ،9121
وأن إسرائيل انسحبت من كل األراضي املصرية اليت كانت
حتتلها حىت الكيلومرت األخري ،وأن مشكلتنا مع إسرائيل
كانت ،وًّل تزال ،هي القضية الفلسطينية ،أي اًّلحتالل
اإلسرائيلي للضفة الغربية وىف القلب منها مدينة القدس
الشرقية وقطاع غزة ،أو األراضي اليت احتلت يف عدوان يونيو
 .9162وأنه طوال قرابة أربعة عقود منذ توقيع املعاهدة مع
إسرائيل والعالقات ترتاوح ما بني السالم البارد واحلرب الباردة
بسبب التنافس اإلقليمي املصري اإلسرائيلي ،وبسبب استمرار

لكتابة صفحة جديدة يف اتريخ اإلنسانية من أجل حتقيق

مصداقية األمم املتحدة والنظام العاملي .والشك أن حتقيق
الرئيسية اليت طاملا استغلها كي يّبر تفشيه يف املنطقة ،ومبا

يضمن لكافة شعوب املنطقة العيش يف سالم وأمان .فقد

آن األوان لكسر ما تبقى من جدار الكراهية واحلقد لألبد،
ويهمين هنا أن أؤكد أن يد العرب مازالت ممدودة ابلسالم
وأن جتربة مصر تثبت أن هذا السالم ممكن ،وأنه يعد هدفا

واقعيا جيب علينا مجيعا مواصلة السعي جبدية لتحقيقه)).

مث خرج السيسي ،كعادته ،عن النص قائالً( :امسح يل
فخامة الرئيس أن أخرج عن النص املوجود ..وأتوجه
بكلمة ونداء إيل من يهمهم هذا األمر" .أوجه كلميت أو
ندائي األول إيل الشعب الفلسطيين وأقول له" :مهم أوي

االحتاد خلف اهلدف وعدم االختالف وعدم إضاعة
الفرصة واالستعداد لقبول التعايش مع األخر مع

اإلسرائيليني يف أمان وسالم وحتقيق االستقرار واألمن
للجميع" .وأقول وأوجه ندائي للشعب اإلسرائيلي :لدينا
يف مصر جتربة رائعة وعظيمة يف السالم معكم منذ أكثر من
أربعني سنة وميكن أن نكرر هذه التجربة وهذه اخلطوة

الرائعة مرة أخري ..وأقول أمن وسالمة املواطن اإلسرائيلي

جنبا إيل جنب مع أمن وسالمة املواطن الفلسطيين..

اًّلحتالل ومصادرة األراضي وإنشاء املستعمرات عليها .ولكن

وندائي لكم أن تقفوا خلف قيادتكم السياسية وتدعموها

علينا يف الوقت نفسه أن نضع املصلحة الوطنية املصرية يف

وال ترتددوا ..وأان هنا أخاطب الرأي العام يف إسرائيل

املقدمة ونتحلى ابملوضوعية ،ونعرتف أبن إسرائيل لعبت

مجيعا من أجل
"أبقول" له ال ترتدد واطمئن حنن معكم ً
إجناح هذه اخلطوة وهذه فرصة قد ال تتكرر مرة أخرى".

دوراً مهماً يف دعم ثورة الشعب املصري يف الثالثني من
يونيو ،ومارست الوفود اليت أرسلها بنيامني نتنياهو ضغوطاً

"وكلميت األخرى وندائي األخري إيل كل الدول احملبة
للسالم واالستقرار وإيل كل الدول العربية الشقيقة ،أن
تساند هذه اخلطوة الرائعة ،وإيل ابقي دول العامل أن تقف

 -36كلمة السيسي أمام األمم املتحدة -نص كامل ابلفيديو،1192-1-91 ،
منشورة على موقع مصراوي ،متاح على الرابط التايل:

خلف هذه اخلطوة اليت إذا جنحت ستغري وجه التاريخ" .إيل

https://goo.gl/1Yh3YY
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كبرية على أعضاء يف الكوجنرس من أجل تبىن رؤى

سياسة قائمة على التوسع واًّلستيطان حتت غطاء أمريكي
ودويل).38
يف هذه اآلونة منعت إسرائيل مسلمي فلسطني من
الصالة يف املسجد األقصى وأوقفت األذان ،مث أعقبا قرار
ترامب بنقل سفارة دولته إىل القدس ..فكيف كان موقف
مصر والعرب؟

موضوعية جتاه األحداث يف مصر).37

هبذا تتجلى حتوًّلت يف املفاهيم األساسية للدولة الوطنية
واملصلحة والوطنية والقضية العربية ويف قلبها فلسطني؛ ومن
العالقة املعيارية مع إسرائيل اليت تقوم على التسليم هبا أمرا
واقعا واًّلستفادة منها حىت يف إعادة األمور الداخلية ملصر إىل
نصاهبا وفق رؤية النظام القائم واملتحدثني نيابة عنه .لكن –
على الرغم من ذلك -ظهرت أصوات أخرى تنتقد ذلك
التحول؛ فيكتب عمرو الشوبكي على سبيل املثال( :واحلقيقة
أن التحول الذى عرفه شكل ومضمون اخلطاب الرمسي يف
السنوات األربع األخرية ًّلفت ،فقد عكس قطيعه مع كل
املراحل السابقة ،سواء تلك اليت حاربت فيها مصر إسرائيل،
أو تلك اليت أقامت سالما معها ،فكالمها مل يتجاهل أن
إسرائيل متثل آخر دولة احتالل عنصري يف العامل ،وأنه حىت
الرئيسني السادات ومبارك اللذين التزما ابلسالم أداان
سياستها .اخلطاب الرمسي احلايل غاب عنه أي إدانة صرحية أو
مسترتة لالحتالل اإلسرائيلي ،وأصبح يتكلم عن شعبني
متناحرين أو بلدين متصارعني يتحمالن نفس املسؤولية يف
مآسي الشعب اآلخر ،وليس دولة احتالل تقهر شعبا وحتتل
أرضه وترفض إعطاءه حقوقه يف بناء دولته املستقلة .ولذا بدا
غريبا أن يطالب الرئيس السيسي ،يف كلمته ابألمم املتحدة،
الشعب الفلسطيين (املقهور والواقع حتت اًّلحتالل) أبن يقبل
العيش أبمان مع الشعب اإلسرائيلي ،مث طالب األخري« :أبن
يقف وراء قيادهتم إلجناح عملية السالم» ،يف حني أن الواقع
يقول إن القيادة اإلسرائيلية ًّل ترغب يف أي سالم وتنتهج

وليس املقصود البحث يف دور السيسي يف مستجدات

املنطقة بقدر ما نسلط الضوء على إسرائيل نفسها :مكانة

وصورة يف املنطقة العربية ،وكذلك تصور اإلسرائيليني عن

وضعيتهم وعوامل التمكني هلا ،ودور األنظمة العربية يف

ذلك .فهذه التحوًّلت مل تكن إسرائيلية إمنا كانت ابألساس
عربية يف مقدمتها برز النظام املصري ما بعد  9يوليوِ ،
ومن
ورائه جاءت السعودية واإلمارات واألردن والبحرين وبقية
العرب مبا فيها فلسطينيون ضالعون يف العملية ذاهتا املتعلقة
بتأكيد مركزية إسرائيل يف املنطقة العربية .وقد شهدت
السنوات األخرية انتقال عالقات تلك الدول إبسرائيل من
السر إىل العالنية ومن السبل غري املباشرة إىل العالقات
املباشرة وعلى مستوايت رمسية عالية.
ففي عام  ،1195أشارت صحيفة “لوبوان ”الفرنسية
إىل أن مسئولني من السعودية وإسرائيل التقيا مخس مرات منذ
عام  1191ومنتصف  .1195ومتحورت تلك اللقاءات
حول سبل مواجهة "اخلطر اإليراين" سياسياا واقتصاد ااي.
سادسا مت يف تل
وتضيف صحيفة“ هآرتس اإلسرائيلية ”لقاءً ً
أبيب يف يوليو  ٦١٠٢بني اجلنرال السعودي السابق أنور
عشقي واملدير احلايل ملركز الشرق األوسط للدراسات
اًّلسرتاتيجية (الذي كان برفقة وفد من رجال األعمال
السعوديني) ومدير عام وزارة اخلارجية اإلسرائيلية غولد شاركا،
كما التقى الوفد السعودي أبعضاء من الكنيست اإلسرائيلي

 -37عماد جاد ،لقاءات الرئيس يف نيويورك ،جريدة الوطن ،مصر/1/91 ،
 ،1192متاح على الرابط التايل:

38

https://goo.gl/jSksox

 -عمرو الشوبكي ،مصر وإسرائيل ،املصري اليوم ،1192 ،1/19 ،متاح على

الرابط التايلhttps://goo.gl/PdM77M :
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خالل تلك الزايرة .39وقال عشقي ،يف مقابلة مع قناة
"دويتشه فيليه" األملانية نشرهتا  1192/6/12إن السعودية
ستطبّع العالقات مع إسرائيل إذا قبلت األخرية ابملبادرة
العربية ،وبعد التطبيع ستكون العالقة حبسب املصاحل املشرتكة،
وأن تطبيع العالقات مع إسرائيل رهن مبوافقة الثانية على
املبادرة العربية ،وبعد التطبيع ستكون العالقة بني اجلانبني
حبسب املصاحل املشرتكة وحبسب املعاملة ابملثل.40
أتيت صفقة تريان وصنافري بني مصر والسعودية ذات
خلفية إسرائيلية من األمهية مبكان تقديرها حق قدرها .فقد
أشارت صحيفة جريوزاليم بوست إىل أن اًّلتفاق املصري-
السعودي حول اجلزيرتني ،وموافقة تل أبيب عليه (والذي بدا
شرطًا وأعلنت مصادر وتسريبات عن ذلك خاصة حمادثة وزير
اخلارجية املصري مع املستشار القانوين لنتنياهو ومراجعتهما
بنود اًّلتفاق املصري السعودي بندا بندا) ،يشري على األرجح
إىل "استمرار اًّلتصاًّلت السرية واملصاحل املشرتكة ما بني
السعودية وإسرائيل".41
وتعبريا عن حتليل رائج يرى احمللل السياسي
اإلسرائيلي إيلي نيسان أنه "رمبا يشكل تعرض السعودية
وإسرائيل للتهديد اإليراين قامسًا مشرتًكا بينهما ،"..ويقول:
..هناك عالقات غري معلنة اسرتاتيجية واقتصادية واستخباراتية
بني البلدين .ابلتأكيد سامهت زايرة ترامب يف تطوير العالقات
بني السعودية وإسرائيل يف اجتاه حماربة اإلرهاب .تتعرض

إسرائيل والسعودية وبعض الدول السنية األخرى لإلرهاب
سواء من قبل داعش أو من قبل إيران وبعض اجلهات اليت
تعمل حتت إمرة إيران كحزب هللا" ،وميتد التعاون بني اجلانبني
إىل اجملال اًّلقتصادي أيضاً ،حبسب إيلي نيسان ،الذي أشار
إىل احتمالية فتح السعودية جماهلا اجلوي قريبًا أمام الطريان
املدين اإلسرائيلي.
يف املقابل كتب الكاتب مساعد العصيمي ،يف صحيفة
الرايض السعودية مقاًّلً نشر يف السادس من يونيو ،1192
دعا فيه إىل حسم األولوايت" :هل هناك عدو أشد من أيران
علينا وعلى بالدان ..وهل إسرائيل كما إيران يف التهديد
والتأثري واإلقالق وبث احلقد والكراهية"؟ ودعا إىل الرتكيز على
"العدو احلقيقي" (أي إيران) على حد تعبريه .كما دعا
لاللتفات إىل املصلحة أوًّلً" :لنحكم العقل ونديره حنو
مصاحلنا ونعيد تداول املسائل اقتصاد ااي وسياسياا وتعاملياا
وحىت اترخيياا يف إطار حساابت الربح واخلسارة وحساابت
خطرا إيران أو
املصاحل واًّلستقرار ،كي نعلم من أشد
ً
إسرائيل".42
وموضوع التعاون اًّلقتصادي بني السعودة وإسرائيل ليس
جديدا ،ففي عام  ،1191نشرت صحيفة "الفاينانشال
ً
اتميز" عن تعاون اقتصادي بني جمموعة IDBاإلسرائيلية
الضخمة اليت كان يرأسها امللياردير اإلسرائيلي "نوحي دانكنر"
من جهة ،وجهاز قطر لالستثمار وجمموعة العليان السعودية
من جهة أخرى .ويف منتصف العام  1191كتب األمري لواء
ركن انيف بن أمحد بن عبد العزيز( ،أحد القادة العسكريني
السعوديني ،متخصص يف جماًّلت العمليات اخلاصة واحلرب
اإللكرتونية) ،مقاًّل يف إحدى اجملالت التابعة للقوات املشرتكة
األمريكية ،حتدث فيها إبجيابية عن إسرائيل وعن ضرورة تقوية
مادحا الرئيس اإلسرائيلي
العالقات بني بالده وتل أبيب،
ً

 -39صحيفة بريطانية :الرايض وتل أبيب تبحثان إقامة عالقات اقتصادية،
 ،1192-6-91فرانس  ،11متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/Yo1oBn
 -40السعودية متهد ملرحلة جديدة من التطبيع مع اسرائيل..عشقي ووعد بلفور
اجلديد ،1192-6-14 ،الصباح اليمين ،متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/FXvnv4
 -41السعودية وإسرائيل -صفقة تلوح يف األفق قد تغري وجه املنطقة-12 ،
 DW ،1192-6عربية ،متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/Kny8CR

 -42املرجع السابق.
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الرتتيبات يف  11يونيو  ،1192جاء الكشف عن حمادًثت
اقتصادية بني إسرائيل والسعودية؛ حيث أكدت صحيفة "ذا
اتميز" الربيطانية أن الطرفني ُجيراين حمادًثت إلقامة عالقات
اقتصادية ،تبدأ صغرية وذلك من خالل السماح للشركات
اإلسرائيلية ابلعمل يف اخلليج ،والسماح لشركة الطريان "العال"
اإلسرائيلية ابلتحليق فوق اجملال اجلوي السعودي.
ليس هذا فقط ،بل ظهرت بوضوح مالمح التقارب،
عندما شارك رئيس أركان اجليش اًّلسرائيلي غادي أيزنكوت،
مع رؤساء أركان جيوش كل من (السعودية واإلمارات واألردن
ومصر) ،وقادة هيئة األركان يف دول غربية ومن حلف مشال
األطلسي ،وغريها يف اجتماع لقادة هيئة األركان املشرتكة
األمريكية املستضيفة للمؤمتر الثاين لدول التحالف الدويل
حملاربة تنظيم "داعش" ،وذلك جاء هبدف متكني
"إسرائيل" من املشاركة يف إدخال تعديالت على هيكلة املؤمتر
للمشاركة فيه ،رغم عدم مسامهة تل أبيب بشكل رمسي يف
هذا التحالف ،بل إهنا مل تتلق دعوة حلضور املؤمتر األول لقادة
التحالف ،ليس هذا فقط ما يؤكد مشاركة "إسرائيل" يف
التحالف ،بل إن وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه
قائال" :من احملرج
يعلون أعلن مشاركة دولته يف التحالفً ،
للدول العربية إعالن مشاركتنا يف العلن".
ليس هذا فقط ،ففي السادس من سبتمرب/أيلول،1192
أي قبل توارد األنباء عن زايرة ابن سلمان ل "إسرائيل" بيوم
واحد ،وصف نتنياهو خالل مشاركته يف احتفال رفع الكؤوس
احتفاًّلً ابلسنة العربية اجلديدة يف مبىن وزارة اخلارجية يف
القدس الغربية ،العالقات مع الدول العربية أبهنا األفضل
رقما قياسيًا غري مسبوق يف اتريخ هذه العالقات،
وتسجل ً
قائال" :التعاون مع الدول العربية أكرب من أي فرتة كانت منذ
ً
إقامة "إسرائيل" وما حيدث اليوم مع كتلة الدول العربية مل
حيدث مثله يف اترخينا ،وعمليًا التعاون قائم بقوة ومبختلف
األشكال والطرق واألساليب رغم أنه مل يصل حىت اآلن

السابق ،شيمون برييز ،مؤكداً على ضرورة أن يستثمر اجلانبان
يف تقوية أواصر التعاون والتالقي بني الفلسطينيني والعرب
عموما واإلسرائيليني .43وقبل أقل من ثالثة أسابيع على بدء
ً
العدوان اإلسرائيلي على غزة يف  ،1191كتب األمري ترك
الفيصل ل "مؤمتر إسرائيل للسالم" مقاًّلً يدعو للتطبيع ،وقال:
"أحلم بيوم أمتكن فيه من توجيه الدعوة ،ليس للفلسطينيني
فقط ،بل لإلسرائيليني ،للمجيء وزايريت يف الرايض".44
يف ظل العوامل سالفة الذكر ،يبدو أن السعودية وإسرائيل
رغبتا يف تعضيد عالقتهما ،من خالل اخرتاق املستويني
العسكري واًّلقتصادي ،وكذلك اًّلنتقال إىل مرحلة العالقات
العلنية الرمسية ،خاصة أن هناك تقارير تفيد بسعي السعودية
للحصول على تعاون إسرائيلي يف إدارة مضيق ابب املندب
وخليج عدن لقطع إمدادات إيران عن احلوثيني ،وأهنا ،أيضاً،
وقعت مذكرة تفاهم لشراء ونصب منظومة القبة احلديدية
ومنظومة صواريخ "حيتس" عرب الشريك املصنع "رايثيون"
ُ
للصناعات الدفاعية؛ وهي شريك مع شركة رفاييل اإلسرائيلية.
ومن هنا ،جاء دور جزيريت "تريان وصنافري" لتصبحا
مدخل التطبيع العلين بني السعودية وإسرائيل .فوفقاً ملا أورده
تقرير "املونيتور" على لسان مصدر ُمطلع داخل القصر
السعودي ،فإن طلب احلصول على اجلزيرتني من مصر مل يكن
خالصا ،بل هو طلب إسرائيلي نفذته
طلب سعود ااي
ً
السعودية؛ وهو الطلب الذي مت تقدميه عرب مسئولني
إسرائيليني ملساعدي امللك سلمان خالل عطلة الصيف اليت
قضاها يف مدينة "كان" الفرنسية عام  .1195ويف خضم
ترتيبات نقل جزيريت "تريان وصنافري" إىل السيادة السعودية،
واليت كان آخرها تصديق السيسي على اًّلتفاقية املتعلقة هبذه
 -43دمحم دمحم السيد ،من عبد الناصر إىل تريان وصنافري :رحلة التطبيع السعودي
اإلسرائيلي ،مركز البديل للتخطيط والدراسات اًّلسرتاتيجية ،1192-6-91 ،متاح
على الرابط التايل:
 -44املرجع السابق.

https://goo.gl/URu5DN
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وتلعب تغريدات رئيس شرطة ديب دورا مهما للكشف
عن اخللفية الثقافية للهرولة اإلماراتية حنو ترويج "حق إسرائيل"
التارخيي والواقعي يف التطبيع واًّلنضمام إىل جامعة الدول
العربية ،وأن تبقى دولة واحدة تضم إليها الفلسطينيني
ابعتبارهم أبناء العمومة.
وابملثل أتيت البحرين من البوابة الثقافية؛ ابسم التسامح
الديين ودور كل من الفن والثقافة واملتاحف والزايرات الشعبية
املتبادلة يف تذويب جبال اجلليد اليت مل يعد هلا مكان يف املناخ
اجلديد للمنطقة.
وهكذا يتواىل العرب على مشروع كبري يكمل التطبيع
الذي أخذ أربعة عقود منذ كامب ديفيد املصرية اإلسرائيلية
برعاية الوًّلايت املتحدة ،ليأيت مشروع ترامب لرتسيخ مركزية
إسرائيل يف املنطقة ليس فقط من الناحية القانونية
والدبلوماسية ،ولكن من انحية جماًّلت التعاون الشاملة اليت
غالبا ما تظهر فيها يد إسرائيل ابعتبارها هي اليد العليا القادرة
على اإلنتاج والعطاء ويد العرب هي اليت تدفع الثمن.

للحظة العلنية ،لكن ما جيري حتت الطاولة يفوق كل ما
حدث وجرى يف التاريخ".
ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” ،فإن الوًّلايت
املتحدة األمريكية جتري اتصاًّلت سرية مع السلطة الفلسطينية
والسعودية واألردن لتنسيق أول رحلة طريان حلجاج فلسطينيني
من مطار "بن غوريون" إىل السعودية .ويف إبريل املاضي،
عرض وزير النقل واًّلستخبارات اإلسرائيلي ،يسرائيل كاتس،
على جيسون غرينبالت ،ممثل الرئيس األمريكي ،خطة “سكة
قطار السالم اإلقليمي” ،واليت تتحدث عن ربط إسرائيل
ابألردن ومنها ابلسعودية ودول اخلليج عرب شبكة سكك
حديد تسمح للدول العربية مبنفذ إىل البحر املتوسط .وهو
املشروع الذي ستموله شركات خاصة هبدف الربح املايل.
إن اخلطوات التطبيعية الواسعة اليت اخت ذهتا اململك ة م ؤخراً،
حاكم ا فعليا ا لل بالد،
كان ت يف ظ ل وج ود دمحم ب ن س لمانً ،
وف ًقا للعدي د م ن التق ارير الدولي ة .وبع د ت ويل ب ن س لمان وًّلي ة
العهد ،ورصد اًّلحتفاء اإلسرائيلي الش ديد هب ذه اخلط وة .فم ن
املتوقع أن يتخ ذ ب ن س لمان خ الل الس نوات القادم ة خط وات
متقدمة للغاية يف عالقته إبسرائيل ،مل يسبقه هبا أح ٌد م ن ق ادة
الدول العربية اترخيياا.

خامتة:

ومن انحية أخرى ،فلقد قفزت إسرائيل مبكرا إىل

يف كلمته أمام مؤمتر رؤساء كربى املنظمات اليهودية
األمريكية يوم  91من فرباير  ،1196أعلن نتنياهو أن الوقت
حان لبعض الدول العربية اليت تربطها عالقات سرية
كدا أن الدول
ب "إسرائيل" لالعرتاف علنا بتلك العالقات؛ مؤ ً
عدوا،
العربية األكثر اعتداًّلً ترى "إسرائيل" كحليف وليست ً
يف الوقت الذي جيمعهم صراع مشرتك ضد إيران وتنظيم
داعش ،ونظرة الدول العربية الرئيسية تغريت جتاه "إسرائيل".
وواضح أن هذا هو الذي جيري العمل عليه على قدم وساق
ضمن عملية كربى إلغالق القضية على جروحها؛ ومتكني
اليهود من القدس وإعادة رسم األرض احملتلة ابلتبادل مع أرض

اجليب مث القلب اإلمارايت ،وإذ ميكن عد العام  1111عام
التحول الكبري يف السياسة اإلماراتية بوفاة الشيخ زايد بن
سلطان ومباشرة ويل العهد دمحم بن زايد ملهام احلاكم الفعلي
لإلمارات ،فيمكن عده أيضا العام األبرز لالخرتاق اإلسرائيلي
للسياسة واًّلقتصاد اإلماراتيني .فقد فتحت ديب مبكرا الباب
اخللفي أمام رجال األعمال اليهود بدءا من جتار املاس العامليني
مثل ليف لفيف وبيين شتاينميتز ،فاألزايء واملاشية ،وصوًّل إىل
جتارة السالح وأنظمة املراقبة املتطورة اليت تدار من تل أبيب
واستعانة اإلمارات أبقمار التجسس اإلسرائيلية؛ األمر الذي
انتقل من احملدودية إىل السعة ومن السر إىل شبه العالنية
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ضروراي -يفرض على اجلميع :دوًّل وحكومات ،وشعواب
ومجاعات ،وأفرادا يف كافة املواقع والتخصصات ،ممن ًّل يزالون
يؤمنون ابألمة وقضيتها ،ووحدهتا وحريتها ،وحقها يف
اًّلستقالل والتقدم ،هؤًّلء مجيعا عليهم أن جيددوا وجهتهم
وجهودهم من أجل اسرتداد الذات واحلفاظ على ما تبقى
منها.
إن مواجهة املشروع الصهيوين وحالة التصهني الراهنة ًّل
تقتضي ترك املسار املقاوم ملسار آخر ،وًّل هدم ما مت بناؤه أثرا
عن حالة انفعالية غاضبة أو ما شابه ،بقدر ما تفرض
استكمال السري واإلصرار على مواصلته واملزيد من جتميع
اجلهود وتنسيقها ،وتوجيه قدر أكرب من هذه اجلهود ابجتاه
فلسطني والقدس والدفاع عنهما.
ومن مث جيب جتديد العمل على حماور جتديد وحفظ
اهلوية القائمة على دوائر اًّلنتماء املتحاضنة ،واًّلحتفاظ
ابلوعي الديين والتارخيي الواصل حاضر القدس وفلسطني
مباضيهما .كذلك جيب جتديد جهود الدعوة والرتبية والتنشئة
احلضارية على قيم هذه األمة ،فأمتنا أمة قيم كما هتف
العالمة حامد ربيع من قبل .ومن مث تتضافر اجلهود احلقوقية
والقانونية والشرعية والفكرية واخلريية ..للدفاع عن األرواح
واألعراض واألموال اليت يستهدفها مشروع التصهني واألسرلة
القائم ..ومن جمموع هذه اجلهود العريضة واملتناثرة أنمل أن
نوقف تقدم هذه اهلجمة ،وأن جيدد هللا تعاىل لنا أمر رشد يعز
فيه احلق وأهله.
*****

مصرية يف سيناء ،وضمن إعادة ترسيم كربى للمنطقة أقطارا
وطوائف ومجاعات وإثنيات.
الدًّللة األهم اليت برزت من مرحليت الثورة والثورة املضادة
وابلنظر إىل اخلطاب اإلسرائيلي والعريب الرمسي والغريب يف كثري
منه ،هو طمس الفارق بني إسالميني معتدلني وآخرين
متشددين ،وقصر مفهوم اًّلعتدال على األنظمة الديكتاتورية
اليت –رغم اًّلعرتاف بديكتاتوريتها وهدرها لكل مبادئ
حقوق اإلنسان واحلرايت -إًّل أهنا متماشية مع املعايري
اإلسرائيلية واليت أمههما ضمان أمن إسرائيل واملشاركة يف
استقرارها ابسم اًّللتزام مبتطلبات السالم .هذه املالحظة يف
غاية األمهية .إن املفاهيم السياسية اليت يتم هبا تصوير واقع
وجمرايت املنطقة ابتت تستند إىل مرجعية إسرائيلية تتبعها
األنظمة احلاكمة وأجهزهتا العسكرية واألمنية واإلعالمية شربا
شربا وذراعا ذراعا وتؤيدها القوى الغربية الرمسية وبعض غري
الرمسية .وبناء عليه تسارعت وترية الرتويج لكون اإلخوان
املسلمني متشددين مث إرهابيني ،وأنه ًّل فارق بني اإلخوان
والقاعدة مث تنظيم الدولة ..األمر الذي سبق إشاعته نسبيا عن
املقاومة الفلسطينية ،مث جرى التوسع فيه بعد موجيت الثورات
والثورات املضادة.
وخالصة القول :إنه كما أن العامل املساعد األول

للمشروع الصهيوين اليوم هو استبداد النظم وصراع احملاور يف
املنطقة بني العرب واملسلمني ،فإن التحدي األساس البارز
أمام استمرار هذا املشروع ابعرتاف أطرافه كافة يتمثل يف
الشعوب واإلسالم والرابطة بينهما .ومن مث فإن الواجب
املباشر العمل على تعزيز املشروع احلضاري اإلسالمي بوصفه
الدرع والسهم األساسي يف املواجهة .وهذا املشروع ليس من
نوعية املشروعات السياسية والربامج احلزبية إذ هو حالة أمة
تتعدد جماًّلت فعلها ومسارات البناء فيها بطول العامل وعرضه.
وبناء عليه فإن الوعي بتحوًّلت املنطقة العربية يف قلب اًّلمة
اإلسالمية وجهود مركزة إسرائيل يف قلبها -ركنا أساسيا وشرطا
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